
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NIELS 
STEVENS 

CURRICULUM 
VITAE 

PERSOONLIJKE GEGEVENS 

Naam 

Niels Stevens 

 

Geslacht 

Man 

Geboortedatum 

10 juni 1985 

 

Woonplaats 

Breda 



 

 

 

 

  

NIELS 
STEVENS 
 

OPLEIDINGEN 
 

BI Academy 

jun 2021  -  heden 

Kasparov BI, Breda 

 

Management, Economie en Recht 

2002 – 2007 & 2010 – 2012 

Avans Hogeschool, Breda  

Diploma behaald 

 

Audio Engineering  

2008  -  2010 

SAE Institute, Rotterdam  

Diploma behaald 

 

HAVO 

1997  -  2002 

Onze Lieve Vrouwe Lyceum, Breda  

Diploma behaald  

 

 

TALEN 
 

Nederlands, moedertaal   

Engels, goed 

 

 

 

 

SOFTWARE 
 

Power BI (gevorderd) 

DAX 

Power Query 

Power Pivot 

Power Point 

SQL (SSIS, SSRS) 

Oracle SQL Developer 

Azure DevOps 

Microsoft Dynamics AX 

IFS Report Designer 

IFS Business Reporter 

ADP Workforce 

Visual Studio 

VBA (Visual Basic for Application) 

Excel 

Clientèle 

Declaree 

Power Automate 

Power Apps 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
WERKERVARING 
 

BI Consultant/ Analist 

Kasparov BI, Breda 

www.kasparov-financials.nl 

jun 2021  –  heden 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Implementeren en optimaliseren van BI bij organisaties 

• Data analyseren en organisaties adviseren hoe stuurinformatie optimaal in te 

richten in BI 

• Trainen van BI gebruikers en key-users van klanten 

 

 

 

 

 

CURSUSSEN/ CERTIFICATEN 
 

2022    AZ-900 Azure Fundamentals 

2022     PL-300 Microsoft Power BI Data Analyst 

2022    Zakelijk Engels 

2022    Dimensioneel Modelleren Advanced 

2021    Financial management for non-financials 

2021    Power BI DAX Advanced 

2021  Power Automate & Power Apps Basistraining 

2020 – 2022  The Modern Python 3 Bootcamp 

2020 – heden  Data Analysis wIth Pandas and Python 

2020    Time management 

2020  IFS Training business reporter 

2020  IFS Training Report designer 

2020  IFS Basistraining applicatie 

2019  Power BI Basis & Gevorderd 

2016  Moderne Bedrijfsadministratie: Kostencalculatie en Financiering 

2013 – 2014  Praktijkdiploma loonadministratie (PDL) 

http://www.kasparov-financials.nl/


 

 

Interim Business Intelligence Specialist 

Atriumgroep, Gorinchem 

www.atriumgroep.nl 

nov 2021 – heden 

Atrium Groep is een project management organisatie. Zij zijn kennispartner en  

helpen bedrijven met vraagstukken rondom de beste organisatie en 

samenwerkingsvormen binnen (grootschalige) projecten.  

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Aanspreekpunt voor externe en interne klanten m.b.t. Business Intelligence 

• Onderhouden van contacten met dataproviders en de portal leverancier 

• Onderhouden van het business intelligence portal en (interne) Power BI 

rapportages 

• Verzamelen van research papers en datasets, en deze transformeren en 

visualiseren in het BI portal 

• Onderzoek naar nieuwe databronnen ter verrijking van de BI portal 

• Presenteren van marktontwikkelingen en trends binnen de branche tijdens 

vergaderingen en videopresentaties 

• Verwerken van en rapporteren over verzamelde afzet/omzetgegevens van 

verschillende branchegroepen 

• Voorzitten statistiek groep-overleggen 

 
 

Interim Power BI Consultant 

Riemersma Leasing, 's-Hertogenbosch 

www.riemersmaleasing.nl 

jun 2021 - heden 

 

Riemersma is totaalaanbieder wanneer het gaat over mobiliteitsoplossingen 

zoals zakelijke autolease.  

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Verantwoordelijk voor het ontwikkelen, onderhouden en uitbreiden van de 

Power BI rapportages, o.a. schade, sales en rijdend park rapportages 

• Onderhouden en uitbreiden van het datamodel conform Kimball methode 

• Sparringpartner voor het management aangaande databeheer een 

optimalisatie 

http://www.atriumgroep.nl/
http://www.riemersmaleasing.nl/


 

 

 

 

 
Interim Power BI Consultant  

Hofkens HIG, Oosterhout (Noord-Brabant)  

www.hofkenshig.nl 

mrt 2022 - mei 2022 

 

Hofkens HIG is een familiebedrijf in de 

schoonmaakbranche. Vanuit vier locaties werken 400 schoonmaak specialisten 

door heel Nederland. De omzet ligt rond de 25 miljoen euro. 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Trainen van de Power BI gebruikers on-the-job in de vorm van co-creatie 

• Opzetten datamodel conform Kimball methode 

• Adviseren over rapportdesign en data transformatie 

 

 

 

Technisch Consultant  

Tribe Company, Oudekerk aan de Amstel 

www.tribecompany.com 

sep 2021  

 

Taken en verantwoordelijkheden 

Ontwikkelen van een Python script voor de dataverzameling uit Exact online.

 

 

Interim Power App Consultant 

Somerset Capital Partners 

www.somerset.nl 

sep 2021   

 

Somerset richt zich op de investering, en het beheren en ontwikkelen van 

logistiek vastgoed.  

 

http://www.hofkenshig.nl/
http://www.tribecompany.com/


 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Automatiseren van het rolling forecastproces ten behoeve van de (financiële) 

standen van de projecten met Power Apps 

• Inzichtelijk maken van mutaties van de forecast informatie in Power BI 

• Inventarisatie en afstemming van de functionele behoefte met de Project 

Officer 

• Gebruikerstesten en live brengen van Power Apps 

 

 

 

Interim Power App Consultant 

Kadans Vastgoed 

www.kadans.com  

jul 2021   

 

Kadans richt zich op de investering, de verhuur en het beheren van bedrijfs- en 

kantoorgebouwen door heel Europa. De bedrijfsverzamelgebouwen bestaan 

vaak uit een combinatie van flexibele kantoren met laboratoria, cleanrooms en 

R&D ruimten. 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Automatiseren van het reviewpoces ten behoeve van de maandelijkse 

financiële rapportage met Power Apps in Power BI 

• On-the-job trainen van BI key-user in Power apps 

 

 

 

Interim Power BI Consultant 

Sitech Services 

www.sitech.nl 

jun 2021 – jul 2021 

Sitech Services is een toonaangevende technologie partner die fabrieken en 

plants helpt de prestaties en het rendement te verhogen 

 

http://www.kadans.com/


 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Ontwikkelen van Finance rapportages in Power BI 

• Adviseren van de business en SAP key-user ten behoeve van het 

optimaliseren van de data en de rapportages 

• Opzetten van het datamodel conform Kimball methode 

• Definities mee opgesteld waar de data aan moet voldoen 

• Trainen van Power BI gebruikers on-the-job 

• Systemen: Power BI, SAP BW 

 

 

Applicatiespecialist BI en Reporting 

SPIE Nederland  

www.spie-nl.com  

okt 2019  -  mei 2021  

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Ontwikkelen en onderhouden van Power BI rapporten/dashboards inclusief 

bijbehorende dataverzameling met Power Query en SQL Server 

• Verzamelen van de informatiebehoefte en het uitwerken van de functionele 

ontwerpen voor rapporten, lay-outs en dataverzamelingsprocessen 

• Opzetten van een nieuw proces voor het domein Reporting en het bewaken 

ervan. Schakel tussen de specialisten en de interne klanten 

• Ontwikkelen IFS Quick Reports met SQL 

• Ontwikkelen van lay-outs en financiële rapportages voor IFS m.b.v. Business 

reporter en Report Designer 

• Coördineren van storingsmeldingen, ontwikkelings- en wijzigingsverzoeken 

m.b.t. rapportages en lay-outs voor IFS 

• Ontwikkelen van ETL-processen en diverse ondersteunende werkzaamheden 

m.b.t. dataverzameling en het onderhoud van het datawarehouse 

 

 

HR Specialist Information systems 

SPIE Nederland  

www.spie-nl.com 

jun 2018  -  sep 2019  

http://www.spie-nl.com/
http://www.spie-nl.com/


 

 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Ontwikkelen en beheren van operationele HR-rapportages m.b.v. Excel, 

Power BI en ADP Rapportage & Analyse 

• Verzorgen van de maandelijkse HR-managementrapportages 

• Opzetten functionele ontwerpen en functioneel beheer van ADP Workforce 

en eerstelijns ondersteuning voor eindgebruikers 

• Verantwoordelijk voor data kwaliteit van ADP Workforce data in het 

datawarehouse 

• Opzetten en onderhouden van gebruikersinstructies en testen van nieuwe en 

gewijzigde functionaliteiten 

• Implementeren diverse digitale workflows t.b.v. optimaliseren van de 

werkprocessen 

• Opzetten en mede ontwikkelaar van het digitaliseren van het in- en 

uitstroomproces 

 

 

 

Salarisadministrateur  
SPIE Nederland  

www.spie-nl.com 

aug 2013  -  mei 2018  

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Ontwikkelen en verzorgen van de maandelijkse management rapportage 

over de belangrijkste loonkosten 

• Ontwikkelen van met VBA geautomatiseerde formulieren in Excel ter 

ondersteuning en verbetering van diverse afdelings-processen 

• Voorbereiden en uitvoeren van administratieve fusie van klantnummers 

binnen ADP Workforce 

• Boeken kosten creditcarduitgaven in de financiële administratie (Dynamics 

AX) 

• Muteren en controleren salarismutaties. Aanspreekpunt voor HR en personeel 

voor vragen over pensioen, arbeidsvoorwaarden, cao en fiscale wetgeving 

• Uitvoering en controle op de diverse arbeidsvoorwaarden en cao-bepalingen 

• Fiscaal en arbeidsvoorwaardelijk toetsen van declaraties. 

• Implementatie digitaal werken m.b.v. Clientèle 

http://www.spie-nl.com/


 

 

• Beschrijven kritieke afdelingsprocessen 


